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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

    I.A. LATAR BELAKANG 

Dalam beberapa tahun terakhir dunia perdagangan sangat berkembang 

pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya minimarket yang 

keberadaannya tidak jauh satu sama lain. Bahkan banyak di pelosok-pelosok 

daerah, minimarket tersebut mudah ditemukan. Tidak perlu membutuhkan 

waktu yang lama, minimarket seperti indomaret dan alfamart kini telah 

menguasai dunia perdagangan. Dengan adanya minimarket tersebut membuat 

para pedagang baik pedagang toko kelontong maupun distributor yang masih 

menggunakan cara manual dalam pencatatan nya dapat tertinggal bahkan 

dalam beberapa waktu ke depan dapat menyebabkan gulung tikar.  

Cara berpikir atau pola pikir dari pemilik merupakan salah satu alasan 

mengapa mereka dapat tertinggal dari minimarket yang sudah menggunakan 

komputerisasi dalam melakukan pencatatan. Melakukan pencatatan keuangan 

merupakan hal yang penting dalam proses perkembangan usaha, pada saat ini 

pencatatan keuangan dengan menggunakan system komputerisasi merupakan 

hal yang intim dalam sebuah usaha. Selain itu metode pencatatan dengan 

menggunakan komputerisasi dapat mempermudah dalam melakukan control 

usaha. Dengan adanya pencatatan keuangan melalui komputerisasi, dapat 
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membantu dalam mengetahui secara terinci perolehan laba, pengecekan 

persediaan barang serta masa kadaluarsa nya, dan mempermudah dalam 

pengambilan keputusan. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak pemilik 

usaha yang berpikiran bahwa dengan melakukan pencatatan menggunakan 

system komputerisasi dapat menambah perolehan biaya bukan merupakan 

investasi dimasa mendatang. 

Toko Tip Top merupakan distributor Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) yang berada di Kota Indramayu, Jawa Barat. Tip Top berdiri sejak 

tahun 1987, pada mulanya Tip Top merupakan pedagang eceran AMDK yang 

jika mendapatkan pesanan maksimal hanya dapat mengantarkan tiga belas 

(13) galon dengan menggunakan becak. Kemudian setelah dua (2) tahun 

berjalan, Tip Top mendapatkan tawaran pinjaman dari Aqua sebanyak satu (1) 

truk. Pemberian nama Tip Top sendiri tidak ada arti khusus, tetapi pemilik 

memilih nama tersebut karena pada saat itu masyarakat lebih mudah 

mengingat kata-kata yang double. Jadi pemberian nama tersebut sebenarnya 

bertujuan agar masyarakat dapat mengenal dan mudah dalam menyebut serta 

mengingatnya. Toko Tip Top menyediakan berbagai jenis minuman dalam 

kemasan antara lain aqua (dalam bentuk galon, botol, dan gelas), total (dalam 

bentuk botol dan gelas), vit (dalam bentuk botol), cleo (dalam bentuk botol 

dan gelas), frestea, teh pucuk, floridina, pulpy orange, coca-cola, sprite, fanta, 

dan berbagai jenis susu. 



3 
 

 
 

Toko Tip Top melakukan pengambilan barang secara tunai maupun 

kredit, begitu juga dalam mengeluarkan barang dilakukan secara tunai 

maupun kredit. Sebagai distributor, Toko Tip Top tentunya memiliki banyak 

transaksi jual beli setiap harinya dalam jumlah besar dan dalam frekuensi 

yang sering. Jika hal tersebut masih dilakukan secara manual tentu nya akan 

berdampak pada kesulitannya pengecekan barang maupun bukti transaksi 

yang banyak. Disamping itu, faktur pembelian dan penjualan menjadi momok 

tersendiri ketika pemilik lupa dengan tanggal jatuh tempo yang telah 

ditentukan dengan adanya transaksi yang menumpuk.  

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, penulis ingin menciptakan 

sebuah system yang terkomputerisasi untuk mempermudah Toko Tip Top 

dalam menjalankan usaha nya. Metode rapid application development (RAD) 

merupakan program yang dipilih oleh penulis dalam mengatasi permasalahan 

yang ada pada Toko Tip Top agar dapat diimplementasikan dengan tepat 

sesuai kebutuhan. Penulis akan mengangkat topik tersebut dalam sebuah 

skripsi berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis IT 

Dengan Menggunakan Pendekatan Rapid Application Development 

(RAD) Pada Toko Tip Top Di Indramayu” 

 

 

 



4 
 

 
 

    I.B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah masih 

sangat memungkinkan nya terjadi kekeliruan dalam menentukan perolehan 

laba karena tidak ada nya laporan keuangan perusahaan yang tersaji, 

pencatatan transaksi jual beli masih secara manual, kesulitan dalam 

pengecekan faktur pembelian maupun penjualan serta tanggal jatuh tempo 

nya, manajemen yang buruk dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, 

masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimana sebuah perancangan system informasi akuntansi berbasis 

komputer yang tepat untuk digunakan Toko Tip Top dalam melakukan 

kegiatan usaha nya” 

 

    I.C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempermudah Toko 

Tip Top dalam membuat laporan keuangan yang terkomputerisasi dengan 

menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Sistem 

tersebut nantinya akan digunakan Toko Tip Top guna menggantikan metode 

lama yang telah lama digunakan. Sehingga dapat memperoleh informasi 

dengan lebih cepat dan akurat guna memperoleh output yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan. 
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    I.D. MANFAAT PENELITIAN 

4.2 Bagi Penulis 

4.2.1 Memperoleh gelar sarjana dalam penyusunan tugas akhir di 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

4.2.2 Dapat menerapkan ilmu pengetahuan selama menempuh 

pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata. 

4.2.3 Pengembangan dan implementasi langsung pada perusahaan 

berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata. 

 4.3 Bagi obyek penelitian (Tip Top) 

  4.3.1 Sebagai evaluasi kinerja perusahaan. 

4.3.2 Pengembangan pencatatan keuangan dari manual menjadi 

system komputerisasi. 

4.3.3 Memperoleh informasi secara cepat dan akurat dengan 

pengembangan yang dilakukan. 

 4.4 Bagi Universitas Katolik Soegijapranata 

Sebagai referensi tambahan guna melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan permasalahan yang berbeda. 
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   I.E. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Dengan adanya perubahan metode pencatatan keuangan menggunakan sistem 

informasi akuntansi yang baik, penulis mengharapkan dapat membantu menemukan 

Permasalahan yang terjadi pada Toko Tip Top yaitu : 

 Pencatatan masih manual. 

 Perhitungan tidak akurat. 

 Tidak adanya laporan keuangan perusahaan. 

 Kesulitan dalam melakukan pengecekan terhadap transaksi yang 

dilakukan secara kredit. 

 

  

Analisis dengan Metode Rapid 

Application Development (RAD) 

Pembuatan prototype sistem informasi akuntansi yang 

terkomputerisasi dengan Microsoft Visual Basic 2010 

Pemecahan masalah yang diharapkan yaitu adanya laporan keuangan 

untuk membantu dalam pengambilan keputusan.  
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solusi untuk masalah-masalah yang terjadi pada Toko Tip Top yang masih 

menggunakan sistem pencatatan secara manual. 

 

     I.F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikir, dan 

Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang, 

pengertian sistem informasi akuntansi, pengembangan sistem 

informasi, analisis sistem, pengenalan program Microsoft Visual Basic 

2010, dan pengenalan program MySQL. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, membahas tentang gambaran umum objek penelitian, 

metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, membahas hasil analisis dan desain sistem informasi 

akuntansi menggunakan metode Rapid Application Development 

(RAD) 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

perancangan sistem yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


